Naam

: ______________________________________________________

Adres

: ______________________________________________________

Woonplaats : ______________________________________________________
Telefoon

: ______________________________________________________

E-mail

: ______________________________________________________

Gewenste afhaaldatum: _________ december
Op 1e en 2e kerstdag is het mogelijk uw schaal tussen 12.00 uur en 13.00 uur op te halen.

Bestellijst Schotels

Krullartstraat 16

Voor onderstaande schotels gelden de volgende prijzen.
Vleesschaal ruim 300 gram per persoon.

fax: 073 613 34 75

5211 HR ’s-Hertogenbosch
telefoon: 073 613 04 70
e-mail: info@hetstokpaardje.nu
www.hetstokpaardje.nu

•
•
•
•

Normaal
Luxe variant
Exclusieve variant
Wildschaal

± € 8,95 per persoon
± € 9,95 per persoon
± €10,95 per persoon (luxere vleessoorten met eventueel wild)
mogelijk in overleg

Gourmetschotel 		
Fondueschotel 		
Steengrillschotel 		
Bouillon fondueschotel
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KOUDE SCHOTELS

MAAK UW SCHOTEL COMPLEET
per persoon			

aantal

per persoon

Bakgroenten			
Rundvleessalade			
Rundvleessalade met rauwkost
Rundvleessalade met rauwkost en fruit
Stokbrood  wel /  niet afgebakken
Kruidenboter			

_______ à € 2,50
_______ à € 3,95
_______ à € 4,95
_______ à € 5,95
_______ stuk(s)
_______ bakje(s) 150 gram

Luxe vleeswaren
_______ à € 15,50		
Luxe vis en vleeswaren _______ à € 16,50
Luxe vis
_______ à € 17,50
			

HAPJES
SAUSJES (bakje à 200 gram)
per persoon			
Cocktailsaus		
_______			
Luxe tapas schaal			
_______ à € 7,95
Cranberrysaus		
_______		
Schaal
met
diverse
worstsoorten
_______ à € 3,95			
Cumberlandsaus		
_______ 		
Wij bieden u ook de mogelijkheid een luxe hapjesschaal te bestellen.
Hotsaus		
_______			
Deze kunt u in overleg bij ons bestellen.
Indischesaus		
_______
Prijzen variëren vanaf € 1,00 per stuk.
Knoflooksaus		
_______
Madrassaus		
_______ 		
VITELLO TONATO (gebraden kalfsfricandeau) 80 à 90 gram per persoon
Oignon Monegasquesaus _______
 met /  zonder tonijn mayonaise _______ personen
Satésaus		
_______
Zigeunersaus		
_______
BEENHAM (graag in overleg) _______ personen
CARPACCIO _______ personen
 voorgerecht ± 80 gram p.p.
 hoofdgerecht ± 90 gram p.p.
 gekruid
 naturel
 met dressing
 zonder dressing
 op serveerschaal  op schaaltje p.p.

Eventuele vragen en/of opmerkingen :

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

